
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI

GDAŃSKIEGO 
OŚRODKA

RUCHU MAITRI
W ROKU 2013

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce informacje 
na temat działalności gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri 
w roku 2013. Ośrodek tworzony przez gdańską Wspólnotę 
działa w ramach Parafii Najśw. Serca Jezusowego w Gdań-
sku Wrzeszczu od 1978 roku. Jak już informowaliśmy, od 
początku 2013 roku podjęło działalność Stowarzyszenie 
Ruchu Maitri, które stanowi odrębną prawną reprezentację 
gdańskiej Wspólnoty. Wśród naszych ofiarodawców znalazły 
się osoby, które w roku 2013 dokonywały wpłat na rachunek 
bankowy Parafii NSJ (1/3 uzyskanych środków) jak i na 
rachunek bankowy Stowarzyszenia Ruchu Maitri.

Rok 2013 był okresem przełomowym w zakresie organiza-
cyjnym dla gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri. Zmiana dotyczy 
zarówno sposobu gromadzenia darowizn od Ofiarodawców jak 
i standardów prezentacji dokonań i danych finansowych. Był 
to czas, w którym Stowarzyszenie Ruchu Maitri przejęło odpowie-
dzialność za administrowanie wszystkimi formami pomocy realizo-
wanymi w ramach gdańskiego Ośrodka Ruchu, a w szczególności 
za rozliczanie darowizn, kontakty z ofiarodawcami i misjonarzami, 
pracę z wolontariuszami, administrowanie danymi osobowymi. 
Spodziewamy się, iż podążając za przesyłanymi instrukcjami, 
większość ofiarodawców będzie od roku 2014 dokonywać wpłat 
na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ruchu Maitri. Aby za-
pewnić pełną przejrzystość w zakresie podejmowanych działań, 
Stowarzyszenie, obok podstawowych informacji na swój temat, 
opublikowało na stronie inter tnetowej (www.maitri.pl/gdańsk) 
Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Ruchu 
Maitri. Oprócz opisowych sprawozdań z działalności gdańskiego 
Ośrodka Ruchu Maitri i indywidualnych potwierdzeń wpłat dla 
Ofiarodawców, Stowarzyszenie publikować będzie sprawozdania 
finansowe (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową) 
w formie wynikającej ze stosownych przepisów o rachun-
kowości. Mamy nadzieję, że proponowana formuła okaże się 
trafna i w pełni zaspokoi oczekiwania naszych Dobrodziejów. 
Wraz z Proboszczem Parafii NSJ jesteśmy zgodni w ocenach co 
do zasadności dokonywanych zmian organizacyjnych, mamy 
świadomość nowych wyzwań, ale także poczucie pojawiających 
się nowych możliwości.

Prezentowany niżej dokument przedstawia w formie opisowej 
sprawozdanie z działalności gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri, 

która została zasilona ze środków wpływających zarówno na 
rachunek bankowy Parafii NSJ, jak i na konto bankowe Stowarzy-
szenia Ruchu Maitri.

Korzystając z tej okazji pragniemy serdecznie przywitać 
Ofiarodawców, którzy przystąpili do programu Adopcja Serca 
w ostatnich miesiącach, pozdrawiamy również naszych długo-
letnich Dobrodziejów. Za sprawą Państwa pomocy tysiące dzieci 
mogło przeżyć ostatni rok nie głodując, zyskując nadzieję na lepszą 
przyszłość. Dzięki Wam, pracujący na ich rzecz misjonarze, zyskali 
pieniądze konieczne do prowadzenia ośrodków dożywiania, szpitali 
i przychodni zdrowia. Mogli także wspierać lokalne społeczności w 
Afryce w budowie infrastruktury. Jesteśmy przekonani, iż ta mała 
kropla dobra, dostarczona wspólnie na afrykańską ziemię, choć 
nie zmieni generalnego obrazu „oceanu” biedy, tak z pewnością 
dla otrzymujących pomoc jest bardzo ważna i wnosi w ich życie 
nadzieję na lepsze jutro.

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

W 2013 roku stała współpraca obejmowała 15 zgromadzeń 
misyjnych, działających w 35 placówkach w 7 krajach Afryki 
Centralnej. Wspieraliśmy także dożywianie dzieci w Parafii 
Masusa w diecezji Iquitos w Peru oraz naukę kleryków z die-
cezji Doumé Abong Mbang w Kamerunie. Współpracujące 
z nami na bazie zawar tych umów Zgromadzenia pracowały 
m.in. w: Rwandzie, DR Kongo, Kongo-Brazzaville, Burundi, 
Kamerunie i Togo oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Trady-
cyjnie największy wysiłek organizacyjny wiązał się z rozwojem 
programu Adopcja Serca, wspieraniem ośrodków dożywia-
nia oraz przychodni zdrowia i szpitali prowadzonych przez 
polskie Zgromadzenia zakonne. Zrealizowano także znaczną 
liczbę projektów pomocy jednorazowej. Łącznie na wszystkie 
wymienione cele wydatkowano w ciągu roku 2.531.113,55 zł. 
W tym: 1.217.794,23 zł ze środków zgromadzonych przez Ruch 
Maitri w ramach Parafii NSJ oraz 1.313.319,32 zł ze środków 
wpłaconych przez Ofiarodawców do Stowarzyszenia Ruchu 
Maitri. Poniżej zestawiono kwoty przekazane dla poszczegól-
nych zgromadzeń na rachunki bankowe w kraju i za granicą. 
Środki są rozliczane w ramach zawartych umów, na podstawie 
przedłożonych rachunków i faktur (projekty pomocowe) oraz 
dokumentacji programu Adopcja Serca.

Drodzy Ofiarodawcy, Rodzicie Adopcyjni, Dobroczyńcy Ruchu Maitri
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Nazwa zgromadzenia Kwota
Siostry Pallotynki (Rwanda, Kongo, Kamerun) ............... 991 867,21 zł
Siostry Pasjonistki (Kamerun) .................................. 311 599,29 zł
Siostry Kanoniczki Ducha Św. (Burundi) .................. 202 169,64 zł
Siostry od Aniołów (Rwanda, Kongo, Kamerun) ............ 192 210,64 zł
Siostry Najśw. Duszy Chrystusa Pana (Kamerun) ..... 156 657,01 zł
Siostry św. Katarzyny, Dziewicy 
i Męcz. (Kamerun, Togo) ............................................ 134 763,88 zł
Diecezja Doumé-Abong Mbang (Kamerun) ................. 88 093,00 zł
Siostry św. Józefa (Kongo)........................................ 85 743,92 zł
Księża Pallotyni (Wybrzeże Kości Słoniowej) ................... 85 001,41 zł
Siostry Karmelitanki od Dziec. Jezus 
(Kamerun, Burundi) ...................................................... 76 944,64 zł
Siostry Opatrzności Bożej (Kamerun) .........................63 349,79 zł
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (Rwanda).....40 117,75 zł
Siostry św. Dominika (Kamerun) ................................33 816,05 zł
Księża Marianie (Kamerun) ........................................33 687,57 zł
Siostry św. Michała Archanioła (Kamerun) .................23 878,63 zł
Diecezja Iquitos (Peru) ................................................4 875,37 zł
Siostry Służebniczki NMP (Kamerun) ...........................4 281,72 zł
Stołówka CARITAS (Polska) ........................................1 200,00 zł
Parafia NSJ (Polska) ......................................................856,03 zł
Razem projekty pomocowe i Adopcja Serca .... 2 531 113,55 zł

STAŁE PROGRAMY POMOCY

Adopcja Serca
Program Adopcji w ramach całego Ruchu Maitri jest koordy-

nowany przez Ośrodek gdański. Praca ta wiąże się z konieczno-
ścią odwiedzin placówek misyjnych, do których dociera pomoc. 
W listopadzie 2013 roku, koordynator programu Tadeusz Makul-
ski wraz z wolontariuszem Tomaszem Gibaszewskim odwiedzali 
placówki misyjne w Rwandzie. Od 1996 Ruch Maitri współpracuje 
w tym kraju ze Zgromadzeniem Sióstr Pallotynek, które usta-
nowiły 3 lata temu odrębną afrykańską prowincję obejmującą 
Rwandę i DR Kongo. Siostry prowadzą następujące placówki 
misyjne: Kigali-Gikondo, Masaka, Ruhango, Kibeho. Kolejnym 
Zgromadzeniem odwiedzonym przez przedstawicieli Ruchu były 
Siostry od Aniołów – misja Kabuga, gdzie prowadzone jest jedyne 
w Rwandzie hospicjum oraz misja Nyakinama, prowadząca m.in. 
Adopcję Serca dzieci niepełnosprawnych. Następne spotkania od-
były się z Siostrami Franciszkankami prowadzącymi ośrodek dla 
dzieci niewidomych w Kibeho, z Siostrami Marystkami w Butare 
oraz z Siostrami Szpitalnymi w miejscowości Ruhuha i z Księżmi 
Pallotynami z miejscowości Kabuga. Ponadto p. Tadeusz Makul-
ski udał się do DR Kongo, gdzie odwiedził misje Sióstr Pallotynek 
w Goma-Keshero i w Rutshuru, misję Sióstr od Aniołów w miej-
scowości Ntamugenga i Księży Pallotynów w Rutshuru. Ostatnie 
dni listopada koordynator programu spędził w Burundi, gdzie 
odwiedził misje prowadzone przez Siostry Kanoniczki Ducha św. 
(Bujumbura, Gatara, Buraniro) i misję Sióstr Karmelitanek od 
Dzieciątka Jezus w Gitega.

Na początku 2014 przy udziale gdańskiego Ośrodka wspiera-
nych było 2451 podopiecznych, co oznacza nieznaczny spadek 
(23 podopiecznych) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sytuacja ta 

wynika z zakończenia udziału w programie ponad 100 najstar-
szych podopiecznych przyjmowanych do Adopcji na przełomie 
lat 1990/2000. W ich miejsce są na bieżąco przyjmowane do 
programu kolejne dzieci. W ramach Adopcji Serca prowadzone są 
różne programy dostosowane do potrzeb podopiecznych. W po-
szczególnych programach uczestniczyła następująca liczba 
podopiecznych: 1282 dzieci ze szkół podstawowych i młod-
szych, 1009 ze szkół średnich, 69 ze szkoły życia, 39 dzieci 
z adopcji medycznej, 32 studentów i 20 kleryków. Rocznie 
wydatki gdańskiego Ośrodka Maitri wraz ze Stowarzyszeniem 
Ruchu Maitri na cele Adopcji Serca w roku 2013 kształtowały 
się na poziomie 1.702.597,45 zł zł.

Dożywianie
W roku 2013 gdański Ośrodek Maitri kontynuował wsparcie dla 

ośrodków dożywiania prowadzonych przez s. Pallotynki w Masaka, 
Ruhango, Gikondo w Rwandzie oraz Goma-Keshero w DR Kongo. 
Z uwagi na potrzeby zgłaszane przez misjonarzy, wielokrotnie 
przeznaczono pomoc w ramach pojedynczych projektów pomo-
cowych do innych placówek: w Nyakinama (Rwanda), Rutshuru, 
Ntamugenga (DR Kongo), Buraniro (Burundi). Finansowano także 
akcje dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach, parafiach w: 
Atok, Doumé, Abong Mbang, Dimako, Djouth, Nguelemendouka, 
Essiengbot, Bertoua-Enia (Kamerun), Sokode (Togo), Grand Be-
reby (WKS) oraz akcję dożywiania dzieci w świetlicy w dzielnicy 
slumsów Masusa w Iquitos w Peru.

JEDNORAZOWE PROJEKTY POMOCOWE

Dzięki ofiarności Dobroczyńców gdańska Wspólnota Ruchu Ma-
itri mogła w dalszym ciągu wspierać placówki misyjne w realizacji 
projektów pomocowych. Łączna kwota przekazana na finansowa-
nie 91 zgłoszonych projektów wyniosła w roku sprawozdawczym 
828.516,10 złotych. Kilkanaście mikro projektów dotyczyło wsparcia 
udzielanego poszczególnym podopiecznym przez rodziców adopcyj-
nych. Listę sfinansowanych projektów przedstawiamy poniżej:

Nazwa projektu i nazwa zgromadzenia  Kwota 
Pomoc w wyposażeniu nowo wybudowanego 
budynku szkolnego w Bafoussam.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Bafoussam, Kamerun. ............................................... 5 200 Euro
Pomoc w opłacaniu formacji trzech sióstr Pasjonistek.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. 
Bertoua-Enia, Kamerun. ............................................ 1 300 Euro
Budowę studni w nowo powstałym żłobku. 
Zmiana przeznaczenia (27/PASJO-10/2012).
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. 
Bertoua-Tigaza, Kamerun. ......................................... 3 200 Euro
Budowa szkoły katolickiej w Bafousam.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Bafoussam, Kamerun. ............................................. 10 000 Euro
Dożywiane 2000 dzieci – pielgrzymów.
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła. 
Nguelemendouka, Kamerun....................................... 1 500 Euro
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Dodatkowa pomoc dla Nhaikundiye Nadine. 
Projekt został opłacony przez rodziców 
adopcyjnych dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Gatara, Burundi. ........................................................... 100 Euro
Dodatkową pomoc dla Uwizeyimana Celine. 
Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Masaka, Rwanda. ....... 175 Euro
Dożywianie studentów ze Studenckiej Rodziny 
Dominikańskiej na zjeździe noworocznym.
Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika. 
Garoua-Boulat, Kamerun. .......................................... 1 972 Euro
Zakup opon oraz naprawa samochodu 
misji Abong-Mbang.
Zgromadzenie Sióstr Najświetszej Duszy Chrystusa Pana. 
Abong-Mbang, Kamerun. .......................................... 1 500 Euro
Zakup leków do przychodni, pomoc ubogim, 
biednym i chorym na AIDS.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Abong-Mbang/Kamerun. ........................................... 5 000 Euro
Sfinansowanie dożywienia, leczenia, środków 
higienicznych oraz artykułów szkolnych 
dla dzieci osieroconych z Oratorium im ks. Markiewicza.
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła. 
Betare-Oya, Kamerun. ............................................... 3 000 Euro
Konsultacje lekarskie po przebytej operacji 
podopiecznego Maturin Abeda.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 
Ayos, Kamerun. ........................................................ 1 000 Euro
Sesje formacyjne, staże i pielgrzymki dla dzieci i młodzieży 
w parafii Atok. Atok/Kamerun .................................... 5 500 Euro
Leczenie pracownika misji – ojca 7 dzieci, 
który uległ wypadkowi.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Yaounde, Kamerun. ................................................... 1 000 Euro
Dożywianie 350 dzieci w szkole i w przedszkolu 
do końca bieżącego roku szkolnego. 
Projekt we współpracy z s. Nazariuszą Żuczek.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Abong-Mbang, Kamerun. .......................................... 1 000 Euro
Zorganizowanie Dnia Dziecka Afrykańskiego dla 350 dzieci.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Abong-Mbang, Kamerun. .......................................... 2 000 Euro
Pomoc w zorganizowaniu Świąt Bożego Narodzenia 
dla 350 dzieci w misji.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Abong-Mbang, Kamerun ........................................... 2 000 Euro
Pomoc w dofinansowaniu transportu 
sióstr do pracy.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa 
Pana. Djouth, Kamerun. ............................................... 750 Euro
Pomoc w leczeniu ludzi bardzo biednych, 
chorych na AIDS, dzieci chorych i niedożywianych.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun ....................................................... 3 000 Euro

Zakup lekarstw dla przychodni w Djouth. 
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun ....................................................... 2 000 Euro
Zakup: oświetlenia w sali porodowej, butli gazowych, 
podgrzewacza do wody, drukarki, materiałów biurowych 
dla przychodni w Djouth. ............................................................
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun ....................................................... 1 000 Euro
Pomoc w zakupie leków dla Ośrodka Zdrowia 
w Buraniro na rok 2013.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Buraniro, Burundi. ..................................................... 5 000 Euro
Zakup żywności (mąki, cukru) w celu przygotowania 
mieszanki odżywczej dla chorych 
przebywających w szpitalu.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Buraniro, Burundi.  .................................................... 4 000 Euro
Pomoc w leczeniu dzieci z wadami wzroku, 
słuchu i innych wad.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Doumé, Kamerun. ..................................................... 2 000 Euro
Kurs komputerowy dla Thecle Therese Mouawolo. 
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Abong-Mbang, Kamerun. ............................................. 200 Euro
Wyposażenie i funkcjonowanie hospicjum w Kabuga.
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. 
Kabuga, Rwanda. ...................................................... 5 000 Euro
Pomoc dla Ośrodka Dożywiania w Ntamugenga.
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. 
Ntamugenga, D.R.Kongo. .........................................16 460 USD
Pomoc w dożywianiu dzieci ze szkoły podstawowej 
i młodzieży z misji.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Abong-Mbang, Kamerun. .......................................... 3 000 Euro
Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, 
odżywek dla dzieci dla Ośrodka Zdrowia w Ayos.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 
Ayos, Kamerun ......................................................... 2 500 Euro
Zakup motocykla YAMHA 50 dla misji w Grand Bereby.
Zgromadzenie Księży Pallotynów. Grand Bereby, 
Cote D’Ivore Wybrzeże Kości Sloniowej ..................... 1 079 Euro
Zakup żywności i utrzymanie samochodu 
dla Domu Formacyjnego Sióstr Pasjonistek 
w Bertoua-Enia w Kamerunie.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. 
Bertoua-Enia, Kamerun. ............................................ 1 500 Euro
Fundusze na zagospodarowanie 
terenu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Zgromadzenie Księży Marianów.
Ayos, Kamerun. ........................................................ 1 350 Euro
Pensje dla pracowników oraz zakup 17 maszyn 
do szycia dla absolwentek szkoły krawiectwa.
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. 
Gitega, Burundi. ........................................................ 4 220 Euro



4

Przystosowanie terenu na potrzeby boiska sportowego 
w misji Atok.
Zgromadzenie Księży Marianów. Ayos, Kamerun. ...... 2 444 Euro
Potrzeby dzieci pielgrzymów, zakup żywności 
oraz Biblii dla dzieci.
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła. 
Nguelemendouka, Kamerun....................................... 1 500 Euro
Pensje dla 5 pracowników Centrum rekolekcyjnego 
i ośrodka dożywiania.
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła. 
Nguelemendouka, Kamerun....................................... 1 250 Euro
Zakup maszyny do szycia dla Zonganou Salome. 
Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. 
Bertoua-Enia, Kamerun. ............................................... 200 Euro
Remont posadzki w sali należącej do misji.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 
Essiengbot, Kamerun. .................................................. 577 Euro
Zakup materiałów dla pracowni krawieckiej.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 
Essiengbot, Kamerun. .................................................. 600 Euro
Dofinansowanie nauki w seminarium dwóch kleryków.
Biskup Jan Jozga. Doumé, Kamerun. ........................ 2 000 Euro
Zakup leków, laptopa oraz pensje dla pracowników 
ośrodka zdrowia misji.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Nkol-Avolo, Kamerun. ......6 950 Euro
Budowa niedużej kuchni oraz budowa ubikacji 
w Foyer Dzieciątka Jezus.
Zgromadzenie Sióstr Karmelitek Dzieciątka Jezus. 
Dimako, Kamerun. .................................................... 3 700 Euro
Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia.
Zgromadzenie Sióstr Karmelitek Dzieciątka Jezus. 
Dimako, Klamerun. ................................................... 4 000 Euro
Pomoc w zakupie żywności oraz na wynagrodzenia 
dla pracowników.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 
Kibeho, Rwanda. ....................................................... 5 000 Euro
Pomoc finansowa w funkcjonowaniu 
Rejonowego Ośrodka Zdrowia w Ntamugenga.
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. 
Ntamugenga, D.R.Kongo. .........................................11 750 USD
Zakup żywności dla Ośrodka Dożywiania 
w Nyakinama w Rwandzie. 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. 
Nyakinama, Rwanda. ................................................ 6 000 Euro
Zakup pola Irankunda Kalita. Projekt został opłacony 
przez rodziców adopcyjnych dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.
Buraniro, Burundi. ........................................................ 250 Euro
Naprawa samochodu, który uległ wypadkowi 
oraz opłata leczenia poszkodowanych w wypadku.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Doumé, Kamerun. .........3 200 Euro
Dożywianie w Masaka, Gikondo, Kibeho na rok 2013.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Masaka, Rwanda. ................................................... 17 561 Euro

Dofinansowanie dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej 
i z przedszkola w roku 2013/2014.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 
Essiengbot, Kamerun.  .............................................. 3 500 Euro
Pomoc w zakupie niezbędnych leków stomatologicznych, 
środków dezynfekujących i materiałów 
dla Przychodni Dentystycznej w Kabuga.
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. 
Kabuga, Rwanda. ...................................................... 3 064 Euro
Pomoc w dożywianiu dzieci z przedszkola w Essengu.
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. 
Esseng, Kamerun. ..................................................... 2 000 Euro
Zakup pola dla podopiecznego Bucumi. 
Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Gatara, Burundi. ........................................................... 250 Euro
Fundusze na systematyczne dożywianie 10 ubogich rodzin, 
w których jest wiele osób kalekich i chorych na AIDS.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. 
Bertoua-Enia, Kamerun. ............................................ 4 000 Euro
Pomoc w sfinansowaniu nauki dla biednych, 
osieroconych dzieci z dzielnicy Masusa w Iqutos.
Diecezja Iqutos Chile, Parafia w dzielnicy Masusa. 
Iquitos, Peru. ................................................................581 USD
Dofinansowanie zakupu mleka i odżywek 
na kolejny rok dla chorych.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 
Essiengbot, Kamerun. ............................................... 5 000 Euro
Dofinansowanie zakupu paneli słonecznych 
dla Ośrodka Zdrowia w Essiengbot.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 
Essiengbot, Kamerun. ............................................... 1 800 Euro
Pomoc dla Marie Dumdje. Środki na ten cel wpłacili 
rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun. ......................................................... 200 Euro
Dożywianie uczniów w szkole podstawowej 
w nadchodzącym 2013/2014 roku szkolnym.
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 
Dimako, Kamerun. .................................................... 2 500 Euro
Pomoc finansowa w objęciu opieką dzieci niedożywionych 
zgłaszających się do Ośrodka Zdrowia w Doumé.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Doumé, Kamerun. ..................................................... 3 500 Euro
Zakup leków do Ośrodka Zdrowia w Doumé.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Doumé, Kamerun. ..................................................... 3 000 Euro
Sesja formacyjna dla nauczycieli kameruńskich.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Doumé, Kamerun. ....................
Wynagrodzenie dla pracowników oraz zakup przyborów do szycia.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryji Panny. Mandama, Kamerun. .......... 200 Euro
Dożywianie dzieci z przedszkola im św. Jakuba w Dimako.
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 
Dimako, Kamerun. .................................................... 2 500 Euro
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Pomoc dla ubogiej młodzieży ze szkoły życia „Solaris.”
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun. ...................................................... 1 000 Euro
Fundusze przeznaczone na dożywianie, leki oraz transport 
do szpitala celem zrobienia badań dla chorych na AIDS.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun. ......................................................... 500 Euro
Dożywianie dzieci ze szkoły katolickiej w Djouth.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun. ...................................................... 1 500 Euro
Dożywianie małych dzieci z pięciu szkół katolickich 
l „ORA” w okolicy misji Djouth.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun. ...................................................... 2 000 Euro
Nauka dla głuchoniemego chłopca Gino.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun. ......................................................... 600 Euro
Zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia oraz święto 
św. Pawła – dla dzieci ze szkoły katolickiej.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Djouth, Kamerun. ...................................................... 1 000 Euro
Leczenie niewidomego ojca rodziny. 
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek.
Yaounde, Kamerun. ................................................... 1 420 Euro
Kontynuowanie studiów dwóch sióstr.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. Yaounde, Kamerun. ........600 Euro
Zakup pola dla Niyingabira Diana. Sfinansowane 
przez rodziców adopcyjnych dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Buraniro, Burundi. ........................................................ 300 Euro
Sfinansowanie nauki dla Dawa Laurene z Grand Bereby, 
dziewczyny oskarżonej o czary i wyrzuconej z wioski.
Zgromadzenie Księży Pallotynów. 
Grand-Bereby, Wybrzeże Kości Słoniowej. .................... 550 Euro
Sfinansowanie drugiego roku nauki dla Guirou Ericany
z Grand Bereby, chłopca zwanego Papita oskarżonego 
o czary i wyrzuconego z wioski.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. 
Grand-Bereby, Wybrzeże Kości Słoniowej. .................... 534 Euro
Dożywienie dzieci w przedszkolu im. 
św. Jana Bosko w Doumé.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Doumé, Kamerun. ..................................................... 3 000 Euro
Dożywianie dzieci w dwóch szkołach: w Nkoum oraz w Doumé.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Doumé, Kamerun. ..................................................... 2 500 Euro
Zakup piłki dla Iradukunda Fany przez rodzica 
adopyjnego dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Gatara, Burundi. ........................................................... 100 Euro
Na potrzeby misji Sióstr Pallotynek w Nkol Avolo.
Kwota od anonimowych ofiarodawców zebrana na akcji 
w kościele św. Biskupa Sebastiana Pelczara w dniu 26.08.2013. 
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. 
Nkol-Avolo, Kamerun. .................................................... 77 Euro

Zakup łóżka oraz krzeseł dla Niyingabira Diana.
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Buraniro, Burundi. .......................................................... 50 Euro
Zakup piłek dla misji Buraniro. Jednym z obdarowanych 
jest podopieczny Hacimana Innocent. 
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Buraniro, Burundi. .......................................................... 50 Euro
Na buty dla Kazirukanyo Amise. 
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Buraniro, Burundi. .......................................................... 50 Euro
Zakup pola dla Kwizera Roger. 
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Buraniro, Burundi. ........................................................ 300 Euro
Na operację serca dla Che Miguel.
Wpłaty celowe od kilku ofiarodawców.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek. 
Santa Mbei, Kamerun. ............................................... 2 000 Euro
Dodatkowa pomoc dla Nhaikundiye Nadine. 
Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. 
Gatara, Burundi. ........................................................... 100 Euro
Zakup pola dla Oliviera Mahangaiko. 
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Rutshuru, Kongo. .............301 Euro
Zakup lalek dla podopiecznej i dla innych dziewczynek 
z misji Gatara. 
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Swiętego. 
Gatara, Burundi. ........................................................... 100 Euro
Pomoc w sfinansowaniu nauki dla biednych, 
osieroconych dzieci z ubogiej dzielnicy Masusa w Iquitos. ..........
Diecezja Igutos Chile, Parafia w dzielnicy Masusa. 
Iquiotos, Peru. ...........................................................1 000 USD
Pensje dla trzech sióstr, dwóch stróży oraz dożywienie dzieci 
w przedszkolu.
Zgromadzenie Sióstr Karmelitek Dzieciatka Jezus. 
Gitega, Burundi. ........................................................ 1 000 Euro
Zakup maszyny do szycia dla Kabakire Sara.
Środki na ten cel wpłacili rodzice adopcyjni dziecka.
Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Rutshuru, Kongo. .............110 Euro
Dożywianie, zakwaterowanie oraz transport studentów 
programu AS przybyłych na doroczny zjazd formacyjny 
(Garoua-Boluai).
Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika. 
Garoua-Boluai, Kamerun. .......................................... 1 000 Euro
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OFIARODAWCY
W 2013 r. odnotowaliśmy 279 nowe deklaracje przystąpienia 

do programu Adopcja Serca, potwierdzone wpłatami. Na koniec 
roku liczba osób dokonujących wpłat w tym programie na rzecz 
gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri wynosiła 2449 (osoby fizyczne, 
koła różańcowe, samorządy szkolne, klasy, grupy uczniów, firmy) 
- przy ogólnej liczbie wspierających wszystkie dzieła, wynoszącej 
2677 osób. Wiele osób dokonywało wpłat na konkretne projekty 
pomocy jednorazowej.

PRZYCHODY
Ogółem przychody z tytułu wpłat ofiarodawców, łącznie z odsetkami 

od depozytów, wyniosły 2.573.384,16 zł (z czego 1.874.512, 48 zł to 
przychody uzyskane przez Stowarzyszenie Ruchu Maitri). W tym: od-
setki uzyskane od lokat bankowych wyniosły 18.281,47 zł, wpłaty na 
Fundusz Dożywiania 380.145,79 zł oraz wpłaty na Fundusz Pomocy 
Ubogim 181.138,69 zł. Dysponowaliśmy także nadwyżką wygospo-
darowaną z roku 2012 w kwocie: 795.313,14 zł. Uzyskiwana co roku 
nadwyżka przychodów nad kosztami działalności statutowej wynika 
z cyklów rozliczeniowych programu Adopcja Serca i jest wydatkowana 
w następnym okresie rozliczeniowym.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, 
PRACA BIURA W GDAŃSKU

Ośrodek Ruchu Maitri w Gdańsku zajmuje się pozyskiwaniem 
środków, kontaktami z ofiarodawcami, administrowaniem i rozlicza-
niem darowizn oraz kontaktami z placówkami misyjnymi, dostarcza-
jącymi pomoc do poszczególnych podopiecznych i realizującymi 
projekty pomocowe. Łączne koszty (pokryte w ramach Parafii NSJ 
i przez Stowarzyszenie Ruchu Maitri) związane z wyżej wymienioną 
działalnością w roku 2013 wyniosły 291.249,34 złotych. Zostały one 
pokryte w ramach funduszu administracyjnego, na który składają się, 
w myśl posiadanego regulaminu, bezpośrednie wpłaty na cele admini-
stracyjne, składki członkowskie, odsetki od lokat, wpłaty na prenume-
ratę, dotacje i inne wpływy nie statutowe oraz 10% wpłat otrzymanych 
od ofiarodawców na cele statutowe. Wygospodarowana w ten sposób 
kwota wyniosła: 283.802,26 zł. Czujemy się w obowiązku przyznać, 
że wydatki przekroczyły limit funduszu o 7.447 zł. Różnica wynikła 
z niedoszacowania przychodów oraz konieczności kontynuowania 
prac nad budową serwisu internetowego i oprogramowania bazy 
danych. Deficyt ten postaramy się wyrównać w roku 2014.

Struktura wydatków poniesionych łącznie (parafia NSJ i Sto-
warzyszenie Ruchu Maitri) została opisana poniżej. Na wynagro-
dzenia pracowników (3,5 etatu + umowy zlecenia) przeznaczy-
liśmy 154.833,50 złotych. Istotnym kosztem były wydatki 
poniesione na usługi informatyczne (88.803,14 zł). Przez cały 
rok trwały prace nad rozbudową systemu informatycznego, 
pozwalającego na obsługę rozliczeń z ofiarodawcami i pla-
cówkami misyjnymi w programie Adopcja Serca oraz w ramach 
projektów pomocowych. W bazie danych prowadzony jest także 
rejestr korespondencji i wszystkich kontaktów z ofiarodawcami 
i podopiecznymi. Zakończenie budowy kolejnych etapów pro-
gramu planowane jest w 2014 roku. Z części kwoty przeznaczonej 
na te usługi opłaciliśmy budowę nowej strony internetowej. Pozo-
stałe wydatki to: opłaty pocztowe (łącznie 17.952 zł), publikacja 

gazetki i materiałów informacyjnych (10.128 zł), materiały biurowe 
(5.248 zł), opłaty za media i telekomunikacyjne (4.842 zł), prowizje 
bankowe i ubezpieczenia (8.323 zł), zakup wyposażenia i sprzętu 
komputerowego (960 zł).

Znaczną pracę wykonała w roku 2013 kancelaria naszego biura 
we współpracy z licznym gronem wolontariuszy. Ich praca wiązała 
się z obsługą otrzymywanej i wysyłanej korespondencji. Otrzymaliśmy 
od ofiarodawców około 1200 listów przeznaczonych dla podopiecz-
nych, natomiast z Afryki dotarło do nas 3995 listów od dzieci. Cała 
korespondencja została zarejestrowana w bazie danych, a otrzymane 
świadectwa szkolne zostały zeskanowane celem przechowywania. 
Oznacza to, że nasi tłumacze – wolontariusze dokonali tłumaczenia 
ponad 5000 listów! Serdecznie dziękujemy.

Oprócz tego odnotowaliśmy w ubiegłym roku w okresach świą-
tecznych oraz na okoliczność prenumeraty gazetki około 7600 ko-
lejnych przesyłek. Wymiana tysięcy listów pomiędzy ofiarodawcami 
i podopiecznymi nie byłaby możliwa bez ofiarnej pracy całej rzeszy 
wolontariuszy uczestniczących w przygotowywaniu wysyłek, skła-
dających gazetkę. Jesteśmy im wdzięczni za systematyczną pracę.

Biuro gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri jest także miejscem 
spotkań z misjonarzami. W przedstawianym okresie przedstawiciele 
Rady gdańskiej Wspólnoty odbyli kilkanaście spotkań z goszczącymi 
w Polsce przedstawicielami zgromadzeń misyjnych. Ośrodek współ-
pracuje także ze wspólnotami Maitri działającymi w Białymstoku, 
Gliwicach i Raciborzu oraz w Bytomiu.

Wydarzenia i działania zorganizowane 
przez gdański ośrodek Ruchu Maitri
12 stycznia 2013 r. w Parafii NSJ odbyło się gdańskie spotkanie 
opłatkowe z udziałem ok. 80 uczestników – rodziców adopcyjnych 
i wolontariuszy Ruchu Maitri.
10 marca zorganizowaliśmy akcję informacyjną w Parafii św. 
Krzysztofa w Gdańsku z udziałem Siostry Tomaszy Sadowskiej ze 
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek z misji Bertoua w Kamerunie. Pod-
czas każdej z czterech Mszy św. głoszone było świadectwo misyjne. 
Po zakończonych Mszach wolontariusze wraz z S. Tomaszą zbierali 
ofiary do puszek i rozdawali materiały informacyjne. Uczestnicy 
Mszy mieli okazję nabyć afrykańskie „cegiełki”: rzeźby, biżuterię czy 
malowane lub wycinane z liści bananowca pocztówki.
13 maja w hali Amber Expo w Gdańsku Letnicy zorganizowany został 
Festiwal „Młodzi i Miłość 2013”. Przeprowadziliśmy tam akcję promo-
cyjną z udziałem licealistów z I-go Katolickiego LO w Gdańsku.
11 czerwca w kawiarence przy Parafii Najświętszego Serca Jezuso-
wego zorganizowaliśmy spotkanie dla Ofiarodawców, wolontariuszy 
i sympatyków afrykańskich misji z Siostrą Tadeuszą Frąckiewicz 
– misjonarką ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, która pracuje 
w Kamerunie w miejscowości Garoua Boulai. W spotkaniu udział 
wzięło ok. 60 osób.
16 czerwca odbyła się Niedziela Misyjna dzięki uprzejmości i wspar-
ciu ks. Proboszcza Jacka Sochy i wikariuszy Parafii św. Mikołaja 
w Gdyni Chyloni. W trakcie wszystkich Mszy św. o swojej pracy na 
misjach opowiadała s. Paulina Kuśmierzak ze Zgromadzenia Sióstr 
Pasjonistek, od 21 lat pracująca w Kamerunie. Po każdej Mszy wo-
lontariusze Ruchu wraz z Siostrą prowadzili akcję informacyjną na 
rzecz Adopcji Serca, połączoną z dystrybucją pamiątek.



7

25 sierpnia w parafii Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Gdyni 
Wiczlino odbyła się Niedziela Misyjna z udziałem wolontariuszy 
z gdańskiej Wspólnoty Ruchu Maitri. W trakcie wszystkich Mszy 
św. o swojej pracy na misjach opowiadała s. Maria Michalska, 
pallotynka, pracująca w Nkol-Avolo w Kamerunie. Po każdej Mszy 
wolontariusze Ruchu wraz z Siostrą prowadzili akcję informacyjną 
na rzecz Adopcji Serca połączoną z dystrybucją pamiątek.
W dniach 13-15 września zorganizowaliśmy Spotkanie Krajowe Ru-
chu, połączone z obchodami jubileuszu 35-lecia Wspólnoty gdańskiej. 
Spotkanie zgromadziło ok. 45 uczestników Ruchu z całego kraju. Miej-
scem spotkania był dom rekolekcyjny przy Parafii Bożego Miłosierdzia 
w Gdańsku Migowie.
W dniach 6 listopada do 2grudnia dwaj wolontariusze Ruchu 
Maitri, w ramach koordynacji programu Adopcja Serca, odwiedzali 
placówki misyjne prowadzące program w Rwandzie, Kongo i Bu-
rundi. Na ostatnim etapie, w Burundi, dołączyły do nich dziennikarki 
z Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Została opracowana nowa strona internetowa Ruchu Maitri, za-
rządzana przez wolontariuszy z gdańskiego Ośrodka Ruchu Maitri. 
Strona dostępna także w języku angielskim.
Reprezentanci Ośrodka uczestniczyli w prelekcjach nt. Adopcji 
Serca w kilku szkołach Trójmiasta.

INFORMACJE DLA WPŁACAJĄCYCH

Działając w porozumieniu z tutejszą Parafią, z dniem 1 stycznia 
2013 r. wszystkie obowiązki związane z administrowaniem i organi-
zacją programów pomocowych prowadzonych w ramach gdańskiej 
Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri 
przejęło Stowarzyszenie Ruchu Maitri.

Stowarzyszenie Ruchu Maitri (zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
w Gdańsku pod numerem KRS 0000364214), którego siedziba mieści 
się pod dotychczasowym adresem, jest prawną reprezentacją gdańskiej 
Wspólnoty Ruchu Maitri, istniejącej przy Parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego od 1978 r. (więcej informacji na www.maitri.pl).
Uprzejmie prosimy, aby wszystkie wpłaty z tytułu udziału w progra-
mach Adopcja Serca i Dożywianie kierować na poniższy rachunek 
bankowy:
Nazwa: Stowarzyszenie Ruchu Maitri, 
80-245 Gdańsk, ul. ks. Zator-Przytockiego 3.
Nr rachunku: 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330 PeKaO S.A. III 
o/Gdańsk. W tytule przelewu prosimy podać kod ofiarodawcy oraz 
nazwę programu, na który przeznaczona jest wpłata np.: 
A1201, Adopcja Serca, Dożywienie, projekt pomocy nr...

Przy wpłatach zagranicznych wymagany jest numer konta 
w odpowiednich standardach. Poniżej podajemy numer ra-
chunku bankowego do transferów międzynarodowych.
Standard IBAN: PL 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA ADOPCJĘ SERCA W 2013 ROKU
Wpłaty ofiarodawców są przeliczane na walutę Euro po kursie 

sprzedaży dewiz banku PeKaO S.A. z dnia wyciągu bankowego, w któ-
rym wpłata jest widoczna w systemie bankowym. Średnia wysokość 
składek w programie Adopcja Serca kształtowała się następująco:

Adopcja Serca Szkoła Podstawowa – 677 zł/rok 
(13 Euro miesięcznie / 156 Euro rok)
Adopcja Serca Szkoła Średnia – 885 zł/rok 
(17 Euro miesięcznie / 204Euro rok)
Adopcja Serca Szkoła Życia – 781 zł/rok 
(15 Euro miesięcznie /180 Euro rok)
Adopcja Medyczna – 1354 zł/rok 
(26 Euro miesięcznie / 312 Euro rok)
Adopcja Seminarzyści 4343 zł/rok (1000 Euro rocznie)
Ofiarodawców, którzy nie dokonali wpłat w określonej wysokości 
bardzo prosimy o uzupełnienie składek.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kiedy podopieczny kończy udział 
w programie Adopcja Serca?

Podopieczny kończy (jest wykreślany) udział w programie 
Adopcja Serca po ukończeniu nauki lub jeżeli nie spełnia wa-
runków programu (np.: zmienia miejsce zamieszkania, przestaje 
uczęszczać do szkoły, dziewczyna zachodzi w ciążę, nie rokuje 
ukończenia szkoły itp.). Od 2007 roku koordynatorzy z gdańskiego 
Ośrodka Ruchu Maitri wraz z misjonarzami odpowiedzialnymi za 
Adopcję Serca w poszczególnych placówkach, ściśle monitorują 
przypadki osób objętych pomocą po ukończeniu 18-tego roku 
życia, aby nie zachodziła obawa, iż jej otrzymywanie staje się 
sposobem na życie. W przypadku zakończenia udziału w progra-
mie przez podopiecznego, ofiarodawca jest powiadamiany o tym 
fakcie wraz z zapytaniem, czy chce wspierać kolejne dziecko. 
Bez wiedzy i zgody ofiarodawcy nie przydzielamy pod opiekę 
kolejnego dziecka. Wszystkich ofiarodawców, którzy oczekują na 
informacje o swoich pełnoletnich dzieciach, prosimy o napisanie 
listu do dziecka z pytaniem o plany na przyszłość. Skierujemy go 
do misjonarzy (list jest pisany do dziecka).

Kiedy składka na Adopcję Serca ulega zmianie?

Z chwilą zakończenia nauki dziecka w szkole podstawowej, gdy 
podopieczny przechodzi do szkoły średniej, ofiarodawca otrzymuje 
powiadomienie o zwiększeniu składki adopcyjnej. Informacja ta 
jest wysyłana do zainteresowanego niezależnie od wysokości 
dokonywanych wpłat, gdyż chcemy wyjaśnić kwestię zwiększenia 
zobowiązania. W korespondencji przesyłamy zapytanie, czy ofia-
rodawca podtrzymuje wolę dalszego udziału w programie.

Kiedy kończy się udział ofiarodawcy 
w programie Adopcji Serca?

Zakończenie uczestnictwa ofiarodawcy w programie następuje:
– gdy dotychczasowy podopieczny kończy udział w programie 
a ofiarodawca nie podejmie opieki nad kolejnym dzieckiem,
– gdy Ofiarodawca nie zdecyduje się na opłacanie zwiększonej 
stawki po przejściu dziecka do szkoły średniej,
– gdy Ofiarodawca pragnie zakończyć program z innego (osobiste-
go) powodu i powiadomi o tym fakcie biuro Ruchu Maitri.

W przypadku gdy Ofiarodawca zaprzestanie płacenia składek i 
nie reaguje na korespondencję przesyłaną w tej sprawie, Ruch Maitri 
może podjąć decyzję o zakończeniu udziału Ofiarodawcy w programie 
Adopcji Serca.
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We wszystkich przypadkach prosimy ofiarodawców o poin-
formowanie nas o swojej decyzji drogą pocztową, mailową, lub 
telefonicznie.

Jeżeli po zakończeniu udziału w programie Adopcji pozostaną 
środki na indywidualnym koncie rozrachunkowym ofiarodawcy, na 
jego wniosek Ruch Maitri może dokonać zmiany ich przeznaczenia. 
W przypadku braku decyzji ofiarodawcy, środki są przeznaczane 
na Fundusz Pomocy Ubogim, z którego ponoszone są wydatki na 
utrzymanie dzieci nieprzypisanych do ofiarodawców.

INFORMACJA NA TEMAT ODLICZEŃ OD PODATKU DAROWIZN 
PRZEKAZANYCH NA RACHUNEK PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA JEZUSOWEGO W GDAŃSKU

W roku 2013 część naszych ofiarodawców dokonywała wpłat na ra-
chunek bankowy Parafii NSJ w Gdańsku, w ramach której działa gdański 
Ośrodek Ruchu Maitri. Konto to zostanie zamknięte w roku 2014, dlatego 
prosimy o dokonanie zmian dyspozycji przelewu we własnym banku.

Jak już informowaliśmy, w grudniu 2010 r. powołane zostało 
do życia Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata 
Maitri (KRS 0000364214) z siedzibą w Gdańsku. Podstawowe do-
kumenty takie jak: Statut oraz Katalog Standardów Postępowania 
Stowarzyszenia Ruchu Maitri dostępne są na stronie internetowej 
www.maitri.pl/Kontakt Ośrodki Maitri/Gdańsk.

Stopniowo w okresie od 2013 roku Stowarzyszenie, w porozu-
mieniu z gdańską Wspólnotą Ruchu Maitri działającą przy Parafii 
NSJ, przejmuje wszystkie sprawy związane z administrowaniem 
i organizacją programu Adopcja Serca i projektów pomocowych.
Władze Stowarzyszenia Solidarności 
z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri:
Zarząd:
Ewa Turek – Prezes Zarządu (nauczyciel, rodzic adopcyjny, członek 
Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu Maitri od 2007 r.)
Krzysztof Starczewski – Skarbnik (przedsiębiorca, rodzic ad-
opcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu 
Maitri od 1994 r.)
Michał Reiter – Sekretarz (radca prawny, rodzic adopcyjny, 
wolontariusz, współpracuje z Ruchem Maitri od 1995 r.) 
Komisja Rewizyjna:
Ks. Marek Dynia – Przewodniczący (proboszcz parafii NSJ od 
2012 r.)
Iwona Szymkiewicz – Członek Komisji (inżynier, rodzic adop-
cyjny, wolontariusz Ruchu Maitri od 1998 r.)
Teresa Szeniman – Członek Komisji (księgowa, rodzic adop-
cyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu 
Maitri od 2001 r.)
Dyrektor Biura:
Tadeusz Makulski – Odpowiedzialny gdańskiej Wspólnoty 
Ruchu Maitri (politolog, przedsiębiorca, uczestnik Ruchu od 
2002 roku, wolontariusz, rodzic adopcyjny, członek Polskiego 
Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu).

Informujemy, że gdański Ośrodek Ruchu MAITRI jest od 1978 
roku integralną częścią Parafii Najświętszego Serca Jezusowego 
w Gdańsku. Podstawowym dokumentem uprawniającym do odli-
czenia darowizn jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Parafii. 
Wpłaty darowizn należy naszym zdaniem traktować jako wpłaty na 
kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. (Darowizny nieli-
mitowane na podst. Art. 55 ust.7 ustawy „O stosunkach Państwo 
– Kościół”; rozliczenie w pozycji 17 lub 18 formularza PIT/O, z jed-
noczesnym wypełnieniem części D. tego formularza). W przypadku 
odliczeń limitowanych do 6% dochodu, odliczenia wpisuje się do 
poz. 11 lub 12 PIT/O. Odliczenie darowizny na takiej podstawie 
nie wymaga posiadania sprawozdania Parafii z wykorzystania 
darowizny. Łączną kwotę odliczeń z PIT/O przepisuje się do poz. 
105 lub 106 PIT-37, bądź też do poz. 151 lub 152 zeznania PIT-36. 
W przypadku, gdyby mieli Państwo wątpliwości co do odliczenia 
darowizn, proponujemy zasięgnięcie porady prawnej u adwokata, 
radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

UWZGLĘDNIANIE W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH WPŁAT 
DOKONYWANYCH W ROKU 2013 
NA RZECZ STOWARZYSZENIA RUCHU MAITRI

Pragniemy poinformować, iż darowizny dokonywane na rzecz 
Stowarzyszenia Ruchu Maitri mogą być przez Państwa odliczane od 
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych). Nasze Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą 
działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Otrzymywane od 
Państwa darowizny przeznaczamy na cele pożytku publicznego, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 4, pkt 6 – 9, pkt 13, pkt 14, pkt 23, pkt 
27 i pkt 31 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, która wyklu-
czałaby odliczanie darowizn od dochodu zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 
2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czujemy się 
w obowiązku wyjaśnić, iż wysokość odliczenia od dochodu darowizn 
dokonanych przez Państwa na rzecz naszego Stowarzyszenia jest 
limitowana. Zarówno kwota odliczenia poszczególnych darowizn, jak 
i łączna kwota odliczeń od dochodu wszystkich darowizn, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, nie może przekraczać 6% dochodu wykazywanego przez 
Państwa w zeznaniu rocznym. odliczenia należy wpisać do poz. 11 
lub 12 PIT/O. Odliczenie darowizny na takiej podstawie nie wymaga 
posiadania sprawozdania beneficjenta z wykorzystania darowizny. 
Łączną kwotę odliczeń z PIT/O przepisuje się do poz. 105 lub 106 
PIT-37, bądź też do poz. 151 lub 152 zeznania PIT-36.

Stowarzyszenie Ruchu MAITRI
80-245 Gdańsk, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 3

KRS 0000364214
Opracował: Tadeusz Makulski

Gdańsk 31.03.2014 r.


